
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 12.02.2014
Tidspunkt: 10:00 – 15:00.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Ronald Jenssen MEDL KVH
Børre Solheim MEDL Uavhengig
Gøril Severinsen NESTL KVAP
Irene Kaasen MEDL KVH
Jenny Fyhn Olsen MEDL KVH
Tryggve Enoksen MEDL KVSV
Anne Gerd Jonassen MEDL Uavhengig
Gunnar Sollund MEDL KVKY
Mariann Larsen MEDL KVKY
Ole Even Jørgensen MEDL KVKY
Jan Helge Jensen
Liv Reidun Olsen

LEDER
MEDL

KVKY
KVH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ole Josefsen MEDL KVH
Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP
Svein Tømmerbukt MEDL KVFRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Valter Olsen Kjell K Johansen KVAP
Oddvar Seppola
Kurt Solheim

Svein Tømmerbukt
Ole Josefsen

KVFRP
KVH

Merknader

Ekstrasakene 10 og 11 tas opp til behandling. Kommunestyret slutter seg til uttalelse fra 
Gunnar Sollund om støtte til kystsamfunnsopprøret. Uttalelsen følger vedlagt. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert 
i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
       Jan Helge Jensen           Kurt Solheim       Anne Gerd Jonassen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/1 KLAGE PÅ AVSLAG OM 
PROSJEKTMIDLER- KVÆNANGEN 
EIENDOM AS

2013/1849

PS 2014/2 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 
2014

2014/45

PS 2014/3 Fastsettelse av planprogram for rullering av 
arealplan.

2013/1889

PS 2014/4 Budsjett 2014 og økonomiplan 2015-17, 
gjennomføring i arbeidsåret 2014

2013/2030

PS 2014/5 Forvaltningsrevisjon ressursbruk i PLO-
tjenestene

2012/4875

PS 2014/6 Skjenkebevilling for øl og vin til Ravelsnes Gård 2014/4

PS 2014/7 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
myndighet til å overføre elever

2012/2553

PS 2014/8 Bosetting av flyktninger 2014/280

PS 2014/9 Etablering av polutsalg i Kvænangen 2014/285

PS 2014/10 Endring av betaling for plass i barnehage 2009/1221

PS 2014/11 ORGNASEING OG REGLER FOR 
GRÜNDERTILSKUDD/ 
OPPSTARTSTILSKUDD

2014/575

FO 2014/1 Svar på grunngitt spørsmål vedr. skogsbilveier 2014/611

PS 2014/1 KLAGE PÅ AVSLAG OM PROSJEKTMIDLER- KVÆNANGEN 
EIENDOM AS

Administrasjonssjefens innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Ronald Jenssen og Tryggve Enoksen: 
1. Anken tas til følge under forutsetning av at hele prosjektet fullfinansieres i henhold til 

næringsfondets vedtekter. Ordfører/formannskap fortsetter dialogen med Kvænangen 
Eiendom.

2. Kommunestyret stiller kr 500 000 til disposisjon for fondsstyre/formannskap av tidligere års 
overskudd. Midlene skal brukes til å få private aktører inn i kommunens eiendomsmarked. 

Forslaget fra Tryggve Enoksen og Ronald Jenssen ble enstemmig vedtatt satt opp mot 
innstillingen. 

Vedtak:

1. Anken tas til følge under forutsetning av at hele prosjektet fullfinansieres i henhold til 
næringsfondets vedtekter. Ordfører/formannskap fortsetter dialogen med Kvænangen 
Eiendom.



2. Kommunestyret stiller kr 500 000 til disposisjon for fondsstyre/formannskap av tidligere års 
overskudd. Midlene skal brukes til å få private aktører inn i kommunens eiendomsmarked.

Saksprotokoll i Kvænangen Fondsstyre - 18.12.2013 

Behandling:

Forslag fra fondsstyret: Anken tas ikke til følge. 

Fondsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Anken tas ikke til følge. 

PS 2014/2 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014

Administrasjonssjefens innstilling

Som ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014 velges innlemmelse i 
den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014 velges innlemmelse i 
den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.01.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Som ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014 velges innlemmelse i 
den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte. 

PS 2014/3 Fastsettelse av planprogram for rullering av arealplan.

Administrasjonssjefens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for Kvænangen 
kommune. Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal ligge til grunn for det videre 
plan- og utredningsarbeidet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for Kvænangen 
kommune. Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal ligge til grunn for det videre 
plan- og utredningsarbeidet.

PS 2014/4 Budsjett 2014 og økonomiplan 2015-17, gjennomføring i 
arbeidsåret 2014

Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fra administrasjonens side fram til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering med følgende merknader fra formannskapet:
 Tilstandsrapport for kommunale bygg: det forutsettes at rapporten i all hovedsak utarbeides 

av ekstern fagkompetanse

 Stajordvegen: ordfører tar kontakt med fylkesråd for samferdsel 

 E6 Kvænangsfjellet: Det holdes folkemøte ONSDAG 12. MARS KL 18 på Kulturhuset i 
Burfjord.

 Brøytetilskudd; ordfører viderefører ordningen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.01.2014 

Behandling:

Tas til orientering med følgende merknader fra formannskapet:
 Tilstandsrapport for kommunale bygg: det forutsettes at rapporten i all hovedsak utarbeides 

av ekstern fagkompetanse

 Stajordvegen: ordfører tar kontakt med fylkesråd for samferdsel 

 E6 Kvænangsfjellet: Det holdes folkemøte ONSDAG 12. MARS KL 18 på Kulturhuset i 
Burfjord

 Brøytetilskudd; ordfører viderefører ordningen.

Vedtak:

Tas til orientering med følgende merknader fra formannskapet:
 Tilstandsrapport for kommunale bygg: det forutsettes at rapporten i all hovedsak utarbeides 

av ekstern fagkompetanse

 Stajordvegen: ordfører tar kontakt med fylkesråd for samferdsel 

 E6 Kvænangsfjellet: Det holdes folkemøte ONSDAG 12. MARS KL 18 på Kulturhuset i 
Burfjord.

 Brøytetilskudd; ordfører viderefører ordningen.



PS 2014/5 Forvaltningsrevisjon ressursbruk i PLO-tjenestene

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret viser til kontorsjefens tilbakemelding av 04.11.2013, hvor det er skissert 
hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme 
anbefalingene gitt i rapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg.

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene kontorsjefen opplyser iverksatt eller planlagt 
iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i 
det videre arbeidet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Kommunestyret viser til kontorsjefens tilbakemelding av 04.11.2013, hvor det er skissert 
hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme 
anbefalingene gitt i rapporten Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg.

4. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene kontorsjefen opplyser iverksatt eller planlagt 
iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i 
det videre arbeidet.

PS 2014/6 Skjenkebevilling for øl og vin til Ravelsnes Gård

Administrasjonssjefens innstilling

Ravelsnes Gård DA v/bevillingshaver Gudmund Helberg gis skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.15. Styrer er Gudmund Helberg med Anny 
Mortensen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 4100.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt og at styrer og 
stedfortreder framlegger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Siste setning i innstillingen strykes i og med at begrepet «serveringsbevilling» har gått ut av 
bruk. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ravelsnes Gård DA v/bevillingshaver Gudmund Helberg gis skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.15. Styrer er Gudmund Helberg med Anny 
Mortensen som stedfortreder.
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 4100.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt og at styrer og 
stedfortreder framlegger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om Alkoholloven. 



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.01.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Formannskapet: Bevillingen gis under forutsetning av at det er gitt 
serveringsbevilling.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ravelsnes Gård DA v/bevillingshaver Gudmund Helberg gis skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.15. Styrer er Gudmund Helberg med Anny 
Mortensen som stedfortreder.
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 4100.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt og at styrer og 
stedfortreder framlegger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

Bevillingen gis under forutsetning av at det er gitt serveringsbevilling.

PS 2014/7 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, myndighet til å 
overføre elever

Administrasjonssjefens innstilling

Behandling av søknad om overføring av elever fra en skole til en annen delegeres til 
administrasjonssjefen. Før vedtak fattes, skal det innhentes uttalelse fra begge skolene.  
Overføringsdato settes slik at det gis rimelig tid til forberedelser for eleven og skolen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Forslag fra Gunnar Sollund: Forslag om overføring av elever til annen skole behandles av 
Utvalg for oppvekst og omsorg ihht «Forskrift om skoletilhørighet i Kvænangen kommune» § 
2.1. I § 2.1 innarbeides følgende: «Før vedtak fattes, skal det innhentes uttalelse fra 
Samarbeidsutvalget ved begge skolene». For øvrig gjelder «Forskrift om skoletilhørighet for 
Kvænangen kommune» §§ 1 – 6 slik det framgår av forskriften vedtatt av Kvænangen 
kommunestyre 15.10.2008. 

Tilleggsforslag fra Gøril Severinsen: Forskriften om skoletilhørighet revideres.

Tilleggsforslaget fra Gøril Severinsen ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Gunnar Sollund ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for innstillingen. 

Vedtak:

Forslag om overføring av elever til annen skole behandles av Utvalg for oppvekst og omsorg 
ihht «Forskrift om skoletilhørighet i Kvænangen kommune» § 2.1. I § 2.1 innarbeides følgende: 
«Før vedtak fattes, skal det innhentes uttalelse fra Samarbeidsutvalget ved begge skolene». For 
øvrig gjelder «Forskrift om skoletilhørighet for Kvænangen kommune» §§ 1 – 6 slik det framgår 
av forskriften vedtatt av Kvænangen kommunestyre 15.10.2008. Forskriften om skoletilhørighet 
revideres.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 30.01.2014 

Behandling:

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Delegasjon i Opplæringsloven er kun delegert fra kommune-
styret til oppvekst og omsorg. Videredelegasjon til administrasjonssjefen er til dato ikke gjort 



(jmfr K-sak 47/12 den 19.09.12 og OO-sak 38/12 den 16.10.12). Alle overføringer av elever 
2013-2014 er derfor gjort i strid både med delegasjonsreglement og forskrift om skole-
tilhørighet. Oppvekst og omsorg anbefaler at kommunestyret beholder dagens gjeldende 
regelverk for delegasjon og skoletilhørighet. Utvalget ber om at forskriften om skoletilhørighet 
evalueres og tas opp til behandling som egen sak innen sommeren. Samtidig ber utvalget om at 
administrasjonen gir en grundig rapport til skolestyret om bakgrunn og årsaker til at så mange 
elever er blitt flyttet over fra Kjækan skole. Rapporten bør også si litt om hvordan dette har 
virket inn på læringsmiljø/læringsutbytte, økonomiske konsekvenser og hvordan dette har 
påvirket nærmiljøet. Saken oversendes kontrollutvalget og revisjonen til gjennomsyn. 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra 
Anne Gerd Jonassen.  

Vedtak:

Behandling av søknad om overføring av elever fra en skole til en annen delegeres til 
administrasjonssjefen. Før vedtak fattes, skal det innhentes uttalelse fra begge skolene.  
Overføringsdato settes slik at det gis rimelig tid til forberedelser for eleven og skolen.

PS 2014/8 Bosetting av flyktninger

Administrasjonssjefens innstilling

Det sendes brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med følgende hovedinnhold:  
«Kvænangen kommune vil stille seg åpne til å gå videre med anmodningen om bosetting av 
flyktninger i 2014-2016, men må opplyse at kommunestyrets møteplan ikke gjør det mulig å 
svare innen 1.4.2014.  Vi vil takke for tilbudet om nærmere dialog med direktoratet og 
Husbanken og ser fram til å bli kontaktet.» 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det sendes brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med følgende hovedinnhold: 
«Kvænangen kommune vil stille seg åpne til å gå videre med anmodningen om bosetting av 
flyktninger i 2014-2016, men må opplyse at kommunestyrets møteplan ikke gjør det mulig å 
svare innen 1.4.2014.  Vi vil takke for tilbudet om nærmere dialog med direktoratet og 
Husbanken og ser fram til å bli kontaktet.» 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.01.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det sendes brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med følgende hovedinnhold:  
«Kvænangen kommune vil stille seg åpne til å gå videre med anmodningen om bosetting av 
flyktninger i 2014-2016, men må opplyse at kommunestyrets møteplan ikke gjør det mulig å 
svare innen 1.4.2014.  Vi vil takke for tilbudet om nærmere dialog med direktoratet og 
Husbanken og ser fram til å bli kontaktet.» 



PS 2014/9 Etablering av polutsalg i Kvænangen

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune gjør en forespørsel til AS Vinmonopolet der det bes om at det etableres 
utsalg i kommunen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer. 

Vedtak:

Kvænangen kommune gjør en forespørsel til AS Vinmonopolet der det bes om at det etableres 
utsalg i kommunen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.01.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune gjør en forespørsel til AS Vinmonopolet der det bes om at det etableres 
utsalg i kommunen.

PS 2014/10 Endring av betaling for plass i barnehage

Administrasjonssjefens innstilling

Betaling for full plass i barnehage endres til kr 2405 pr måned med virkning fra 20.02.14. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Betaling for full plass i barnehage endres til kr 2405 pr måned med virkning fra 20.02.14. 

PS 2014/11 ORGNASEING OG REGLER FOR GRÜNDERTILSKUDD/ 
OPPSTARTSTILSKUDD

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune vedtar forelagte regler og organisering for 
gründertilskudd/oppstartstilskudd i Kvænangen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Valter Olsen ble innvilget permisjon fra kl 1445. 

Tilleggsforslag fra administrasjonssjef: Søknad og vedtak er offentlige og vedtak rapporteres til 
fondsstyret.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar forelagte regler og organisering for gründertilskudd/oppstarts-
tilskudd i Kvænangen. Søknad og vedtak er offentlige og vedtak rapporteres til fondsstyret.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 12.02.2014 

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar forelagte regler og organisering for 
gründertilskudd/oppstartstilskudd i Kvænangen.

FO 2014/1 Svar på grunngitt spørsmål vedr. skogsbilveier

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2014 

Behandling:

Spørsmålet ble stilt og svar ble gitt.


